Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra

RELATÓRIO FINAL
Plano de Ação da EB Rosa dos Ventos – julho 2014

Relatório Intermédio de Auto-avaliação
do Plano de Ação de Estabelecimento da EB Rosa dos Ventos

Pontos
Introdução

Conteúdos
- Explicação dos objetivos do relatório e apresentação da
estrutura adotada no Documento.
A partir da leitura e análise do Relatório de Avaliação (elaborado pela
equipa de avaliação) foram identificadas e selecionadas as áreas de
melhoria. Após a análise dessas áreas, as partes interessadas
(nomeadamente as coordenações das estruturas de orientação
educativa), foram consultadas de modo a terem oportunidade de se
manifestarem nas ações de melhoria que considerassem relevantes.
Depois de ouvidas todas as partes interessadas a Direção e a equipa de
avaliação definiram que todas as estruturas intermédias tinham que
apresentar plano(s) de ação.
Em contexto escolar /educativo pensou-se sobre a Escola, no seu todo
e nas suas várias partes, refletindo-se sobre o seu funcionamento, mas
sobretudo o que pretendemos para a própria Escola.
Concluiu-se:
Promover e projetar a escola no exterior, aproximando e envolvendo a
comunidade educativa – nomeadamente os parceiros educativos – nas
atividades pedagógicas.

Enquadramento

- Apresentação das evidências (fontes/dados), dos intervenientes,
e da metodologia adotada.
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As atividades propostas pelos docentes da EB Rosa dos Ventos
pretenderam

tentar

dar

resposta

nomeadamente

ao

objetivo

estratégico do Projeto Educativo – (Melhorar), a Comunicação
Educativa, tentando dar a melhor resposta aos objetivos Operacionais
subjacentes,

quer

especificamente

e/ou

transversalmente,

envolvendo não só todas as áreas curriculares como algumas
tipologias.
As atividades foram planeadas com o contributo de todos os
envolvidos no ato educativo (professores da educação especial;
educadoras e professores titulares de turma) tentando que todos
fossem quer dinamizadores quer destinatários, pois só com o seu
envolvimento poderia haver sucesso.
Partindo do pressuposto de que a escola não está sozinha e que os
parceiros e a comunidade educativa são fundamentais para o sucesso
educativo, a maior parte das atividades foram desenvolvidas, quer em
colaboração com os Pais/Encarregados de Educação quer com outros
parceiros da área de influência da escola na implementação de
algumas atividades que se foram desenvolvendo.
Resultados da
autoavaliação

- Identificação do grau de concretização do plano de ação ao nível

(divisão em

das iniciativas propostas.

subpontos)
Foram realizadas atividades que envolveram a participação dos
Pais/Encarregados de Educação e outros elementos da comunidade
educativa, a saber:

EGG PARADE

- EXPOSIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA - em

articulação com o Grupo Disciplinar de Artes. Participação dos
alunos com a colaboração das famílias e amigos numa
atividade artística subordinada ao tema, com o intuito de
oferecer muita cor e alegria à escola.

Esta,

decorreu na

última semana do 2º período e esteve aberta à comunidade
escolar;

Feira do livro em articulação com a B.E.- última semana de
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aulas do 2º período letivo).Esta esteve aberta à comunidade
educativa .Promoção da leitura /angariação de livros para a
biblioteca;
Workshop – técnicas de decoração de bolachas. (dinamizada
por uma encarregada de educação para todos os alunos da
escola);
Akidança (promovido pelo Aki em parceria com a Escola do
Afonsoeiro e a União de Juntas de Freguesia do Afonsoeiro e
Montijo);
Feira das Trocas e Baldrocas; (promovida pelo corpo docente
da EB Rosa dos Ventos em parceria com empresas do concelho
do

Montijo,

os

encarregados

de

educação

e

restante

comunidade educativa);
Visita de estudo ao Badoca; (promovida pelo corpo docente da
EB Rosa dos Ventos e com os custos suportados parcialmente
com a verba angariada na Feira das Trocas e Baldrocas);
Ida ao circo e participação na exposição “Ano internacional da
agricultura familiar”; (atividade promovida pela União de
Juntas de Freguesia do Afonsoeiro e Montijo);
Encontros com a autora Luísa Ducla Soares (promovido pela
B.E. em articulação com todos os docentes/alunos (1ºciclo e
pré-escolar). Colaboração dos pais/encarregados de educação
na aquisição de livros;
Festa Final de Ano - encerramento das atividades letivas
(promovida pelo corpo docente da EB Rosa dos Ventos e aberta
à comunidade escolar).
Projeto Hortas Escolares – Teve como objetivos a promoção do
contacto dos alunos com a “terra” e os produtos que dela
provêm, fomentando várias abordagens nas áreas curriculares .
( promovida pelo corpo docente com a colaboração das
Assistentes Operacionais/técnica em articulação com os
pais/E. Educação).
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- Identificação dos resultados obtidos/metas atingidas ao nível da
implementação do plano de ação proposto pela estrutura
educativa.
Foram

realizados

questionários

online

para

os

docentes

e

questionários em suporte papel para os alunos e pais/encarregados de
educação. As respostas sugerem que o grau de satisfação se situa
maioritariamente no Muito Bom.
A longo prazo, considerou-se a construção de uma página do Facebook
da Escola. No entanto, verificou-se que os docentes na EB Rosa dos
Ventos não dominam por completo as funções duma página desta
natureza e como tal reequacionou-se esta ideia.
- Apresentação dos pontos fracos, fortes e estratégias de melhoria
(relativos ao próximo ano letivo)
Como foi referenciado no ponto anterior, reequacionou-se a ideia da
construção da página do facebook, uma vez que existe um jornal de
agrupamento e docentes destinados a dinamizar esta função. Assim,
ficou decidido que a publicação das atividades realizadas na EB Rosa
dos Ventos será divulgada na página do Agrupamento e serão
elaborados artigos de fundo para o jornal “O Poeta” de forma
concertada, como suporte de apoio à ação educativa, divulgando à
comunidade educativa as atividades realizadas por forma a potenciar
os

conhecimentos

e

capacidades

dos

alunos

e

fomentar

o

envolvimento/participação direta dos pais na escola.
Face ao trabalho realizado propomos algumas melhorias, de modo a
permitir um trabalho estruturado e consistente de autoavaliação:
- jornal de "parede" de escola;
- jornal “O Poeta”;
- página do Agrupamento;
- no final do ano letivo, será elaborada uma brochura compilatória das
várias atividades realizadas na EB Rosa dos Ventos, a qual será
ofertada às entidades que colaboram com a escola. Esta atividade só
será realizada se houver, da parte do agrupamento, disponibilidade de
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meios logísticos.
- Utilização de um cronograma (em anexo – anexo 1);

Estas estratégias têm como objetivo primordial proporcionar um maior
conhecimento, interesse e envolvimento de todos os intervenientes no
processo educativo: pessoal docente, pessoal não docente, alunos e
pais/encarregados de educação e comunidade educativa.
Mecanismos de

Questionários para avaliar o grau de satisfação – docentes,

revisão/avaliação e

alunos e pais/encarregados de educação.

datas

Monitorização trimestral em reuniões de avaliação.
Em qualquer altura poderão surgir correções a introduzir
relativamente ao inicialmente planeado.

A Coordenadora de Estabelecimento
________________________________
(Rosa Carmen Vaz Feijó Gonçalves)

Montijo, 18 de julho de 2014
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
Ações de
melhoria
Jornal de parede
(de escola)

Responsáveis

Data conclusão

Docentes

Mensal

Cronograma de execução

Atividades- chave

Exposição de trabalhos desenvolvidos em contexto de sala de aula

set

out

nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

jun

Estado

Compilação e selecção de trabalhos a enviar para o jornal do
agrupamento
Abertura do ano letivo;
Dia da Alimentação
S.Martinho
Dia internacional da pessoa com deficiência
Jornal “O poeta”

Natal

e
Página do
Agrupamento

Docentes

Trimestral

Simulacro
Carnaval
Páscoa
Ecofeira
Dia da Criança
Festa final de ano
Outras atividades que surjam no decorrer no ano letivo
(promovidas por exemplo por parte da
escola/agrupamento/entidades parceiras.

Elaboração de
uma brochura

Docentes

Anual

Brochura compilatória das várias atividades realizadas na EB Rosa
dos Ventos para ofertada às entidades que colaboram com a

escola.

* vermelho; por realizar * amarelo; em execução * verde;

concluído e enviado

Anexo 1

